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مدارس فرسان اليمن تكرم متفوقيها 
كرمت م���دارس ف��رس��ان اليمن النموذجية الطالب  

المتفوقين في الفصل الدراسي األول لعام 2011-
2012م..

وأكد األستاذ حمود عبداهلل قبان- مدير المدارس- أن هذا التكريم 
يأتي في إط��ار التزام م��دارس فرسان اليمن النموذجية بإقامة 
مهرجاناتها االحتفائية السنوية للمبدعين تشجيعًا لهم لمواصلة 

تميزهم وتحفيزًا لبقية الطالب للمنافسة على المراكز األولى..

ودعا حمود قبان أولياء األمور إلى االهتمام بفلذات أكبادهم وغرس 
روح التنافس الشريف فيهم ألنهم فرسان الغد ورواد مستقبل اليمن.

وحث طالب المدارس على شحذ الهمم واالهتمام بالتعليم والمثابرة 
في استقاء المعلومة والتسابق على المراتب األولى.. مشيرًا إلى أن 
تقدم البلدان يأتي من قدرات أبنائها في المجاالت العلمية المختلفة..

هذا وتخلل االحتفال فقرات متنوعة قدمها اشبال وزهرات المدارس 
ونالت استحسان الحاضرين.

منذ بداية األزم��ة السياسية العام الماضي   
ومشعلوها يتذرعون بثورة ضد الفساد إلى 
أن تقزمت الثورة بمناصفة الكراسي والمناصب وأخذ 
المعارضون نصيبهم من الحقائب الوزارية التي ظلوا 
»يهرمونا« بأنها غارقة في بحر من فساد ومن الشخصيات 
التي أبهرتنا بتصاريحها النارية وخطاباتها الثورية المدوية 
حتى ظننا بأنها »جرانديزر« سيحارب الفساد ويستأصل 

جذوره!!
طبعًا هذه الشخصية أمورها »سابرة« حاليًا كوزيرة 
لحقوق اإلن��س��ان.. وكثمرة لتلك الخطابات  الثورية 
»والدوشة« طوال العام الماضي وصلت االستاذة حورية 

مشهور لهذا المنصب.
بصراحة كنا نعول على الوزيرة أن تبدأ بمرحلة األفعال 
وتغلق صفحة األقوال »الهدار« وتكرس جهودها لخدمة 
حقوق اإلنسان.. طبعًا الوزيرة »مش فاضية« لحقوق المرأة 
والطفل ومايتعلق بضمان أبسط حقوق المواطن اليمني 
ألنه في األخير إنسان.. لكن أحسن شيء انجزته الوزيرة 
مؤخرًا هو اصدار مذكرة إلى وزارة الصحة بإعادة مدير 
عام مركز األورام السابق إلى منصبه الذي كان قد أقيل 
منه العام الماضي على ذمة قضايا فساد وتهريب أدوية 
ناهيك عن الفساد المالي واإلداري الذي نخر المركز لمدة 
سبع سنوات، في ذلك الوقت تم تكليف مدير جديد للمركز 

من قبل وزير الصحة السابق في حكومة الدكتور مجور.
وقد الحظنا وخالل فترة وجيزة بأنه حدث تطور في 
الخدمات التي يقدمها المركز وتوفير األدوية الكيماوية 
والعادية التي كانت تختفي 
لشهور أث��ن��اء إدارة المدير 
السابق، كما أن تشغيل جهاز 
االشعاع الذي كان واقفًا عن 
العمل إب��ان فترة المدير 
المخلوع يعتبر مؤشر خير 
ضى  مر ه  ينشد تغيير  و
السرطان، وللعلم فإن 
ال��م��دي��ر ال��س��اب��ق ظل 
ي��ح��ارب أي ان��ج��از قد 
تحققه اإلدارة الجديدة 
وظل يدق كل األبواب 
ول��م يستجب لطلبه 
أح���د، إاّل أن وزي��رة 
ح���ق���وق اإلن���س���ان 
الصحية والسكان 
تصر على إعادته، 
ط���ب���ع���ًا، ل��ي��س 
ل���ن���زاه���ت���ه أو 
ك��ف��اءت��ه وإنما 
ألن�����ه ق��ري��ب 
ل��ل��وزي��رة من 
»األه��������ل« 
وصاحبنا »ما 
ق���ص���رش« 
أخ�������������ذ 
ال��م��ذك��رة 
وب�����ّك�����ر 
»غ�������ب�������ش 
بالصميل« و»الخُبره« يشتي 
يرجع بالصميل، لكن الذي حصل أن كادر المركز 
بالكامل من اخصائيين وصيادلة وممرضين وإداريين منعوا 

دخوله وطردوه وأقاموا اعتصامهم في ساحة المركز.
أليس غريبًا تمسك هذا الشخص ب��اإلدارة إلى درجة 
»السعار«، ولألمانة استغرب من تناقضات الوزيرة الثائرة 
ضد الوساطة والمحسوبية والفساد أيام الثورة التي أوصلتها 
للوزارة والقرارات التي اتخذتها على أرض الواقع والتي 
تصب في دعم الفاسدين الذين اجتثوا من مناصبهم إبان 

الحكومة السابقة التي يتهمونها بالفساد.
الذي أريد توضيحه هو ما عالقة وزيرة حقوق اإلنسان 
بتعيين وتنصيب مديرين ومسؤولين يعملون في المجال 

الصحي؟!
وإذا كانت الوزيرة تؤمن بقانون التدوير الوظيفي هل 
تقبل بتمديد فترة المدير السابق إلى أكثر من السبع 
السنوات التي أدار المركز فيها بالفساد وهبر أموال 

المرضى وتهريب أدويتهم وبيعها في السوق السوداء؟
هل تعلم الوزيرة حجم المعاناة »اإلنسانية« التي تكبدها 
مرضى السرطان أثناء إدارة قريبها للمركز؟ هل يا ترى 

للوزيرة قريب مصاب بالسرطان؟
نتمنى أال تستمر ال��وزي��رة »تشطح« ب��ال��ق��رارات 
والتعيينات.. كما أتمنى من رئيس الجمهورية أن ينظر 
بعين االعتبار لقرارات كهذه من ناحية إنسانية ويتخذ ما 

يلزم.. وكلنا ثقة بذلك.

د. محمد الشرعبي

حورية مشهور تدافع 
عن المفسدين المرأة تطالب بـ30% من الحوار الوطني

۹ األخت اشراق الجديري - رئيس اللجنة 
الوطنية للمرأة تحدثت قائلة: المؤتمر 
يهدف الى تبني قضية تمثيل المرأة بنسبة 
التقل عن 30% في جميع لجان مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل وفي جميع المراحل 
االنتقالية الثانية لآللية التنفيذية للمبادرة 
الخليجية وتثبيت نسبة مشاركة المرأة بما 
اليقل عن 30% عبر الدستور وجميع مراكز 
صنع القرار في الهيئة المنتخبة وغير 
المنتخبة، وضمان حماية حقوق المرأة 
المتضرر جراء النزاعات المسلحة كجزء من 
تحقيق العدالة االنتقالية وضمان تنفيذ 
حق التعليم االلزامي المجاني بما يضمن 
لتنمية  ا مجاالت  في  لفاعلة  ا الشراكة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
كلمة واحدة

۹ وفي ذات االطار توضح االخت فاطمة 
مية  عال ال ا للجنة  ا ئيسة  ر  - يبي  لحر ا
للمؤتمر: ان برنامج المؤتمر سيتضمن 
العديد من أوراق العمل المهمة لموضوع 
المؤتمر والهدف الذي انعقد من أجله.. 
مؤكدة على ان توحد كلمة المرأة وارادتها 
نحو تحقيق الشراكة في صنع القرار مهم 
جدًا في المرحلة القادمة وقبل البدء في 
الحوار الوطني البد ان تكون مطالب النساء 
موحدة وواضحة ليكون للمرأة نصيب أكبر 
في تفعيل صنع القرار وبالتالي المشاركة 
الفاعلة في قيادة التنمية والتغيير وبناء 

اليمن الجديد.
منح القرار

۹ من جانبها ترى االخت فاطمة الخطري - 
عضو األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام: 
ان المرحلة القادمة هي مرحلة تتعلق ببناء 
مستقبل اليمن ومن حق المرأة ان تكون 
متواجدة بشكل فعلي في مواقع صنع القرار 
ال ان يكون وجودها مجرد شعارات دون منح 
القرار والمصداقية في أدوارها، ومن هذا 
المنطلق تكمن أهمية المرحلة القادمة 
التي تتطلب التواجد في الصفوف النسائية 
بغض النظر عن االتجاهات واالح��زاب 
السياسية، فأيًا كان االنتماء السياسي فهذا 
شأن يتعلق بالمرأة اليمنية عمومًا وهو ما 
نتمنى ان تدركه المرأة وتعمل في اطاره 

خالل الفترة القادمة.
شراكة فاعلة 

۹ وتقول االخت فتحية محمد عبداهلل - 
االمين العام المساعد للمجلس األعلى 
لألمومة والطفولة: علينا ان ندفع بالمرأة 
لتكون شريكًا فعااًل  ومتواجدًا في مجاالت 
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وفي اللجان الدستورية وفي كل اللجان 
التي تخص المرأة، فالمرأة تتطلع نحو 
شراكة فاعلة في وضع القوانين والقرارات 
الحكومية وخ��اص��ة ف��ي ه��ذه المرحلة 
االنتقالية التي يتم خاللها بناء اليمن 
الحديث وعلى الحكومة ان تترك مجااًل 

واسعًا للمرأة في المشاركة السياسية 
والعسكرية واالجتماعية وليس كما حدث 
في اللجنة العسكرية التي لم نر فيها 
تمثياًل للمرأة رغم وجود كوادر نسائىة 
كفوءة وصلن الى مراحل عالية من الرتب 

والمناصب العسكرية.
دمج حقيقي

۹ االخت بلقيس ابو اصبع - نائب رئيس 
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 

قالت: يجب ان تستفيد ال��م��رأة بشكل 
كبير من المرحلة المقبلة التي من خاللها 
يتم بناء الدولة اليمنية الحديثة وهذا ما 
ننشده كنساء وذلك من ضمن مطالبنا، 
فنحن نصف المجتمع واليمكن ألي مجتمع 
ان تقوم فيه تنمية والنهوض إال بتوافق 
الرجال والنساء.. حكومة الوفاق اليوم 
مسئولة أمام المرأة وأمام تحقيق التنمية 
لهذا البلد ونريد منها ان تضع النساء على 

قائمة المشاركة وان تدمج المرأة دمجًا 
حقيقيًا في كل مكونات الدولة وان تكون 
مشاركتهن مشاركة حقيقية وليس مجرد 
تواجد وعلى النساء أنفسهن ان يكن قويات 
ومطالبات بحقوقهن من أج��ل تحقيق 
التطلعات والتمكن من المساهمة الفعلية 

في بناء هذا الوطن.
تاريخ ونماذج

۹ في ذات الشأن تحدثت االخت نجيبة 
حداد - وكيل وزارة الثقافة لقطاع الفنون 
والمسرح قائلة: المرأة أثبتت في كل 
المراحل واالح��داث ان لها أدوارًا فاعلة 
وقوية هذه المرأة خرجت في مراحل التغيير 
التضحية،  المشاركة وقدمت  وفرضت 
وتاريخ المرأة اليمنية مليء بالوقائع التي 
تثبت قدرة المرأة في اتخاذ القرار، فهناك 
في التاريخ الملكة بلقيس والملكة أروى 
بنت احمد وهناك العديد والعديد من 
النماذج والنساء اليمنيات الالتي قدمن 
التضحيات وكن على قدر كبير من القوة 
والقدرة و في هذه المرحلة المرأة أكثر 
قدرة ولكنها تحتاج الى دعم ومساندة القرار 
السياسي وهذا ما نتمناه من حكومة الوفاق 

في الفترة المقبلة، نريد مشاركة 
ع��ادل��ة وحقيقية 
للمرأة وهذا هو 

مطلبنا.
ت  ا ب��������ذ و  ۹
االتفاق في الرأي 

تقول االخت نبيلة 
المفتي - محامية: 
نحن قادمون على 

قائمة على  مرحلة 
يجب  ا  ل���ذ لتغيير  ا
ان ت��ك��ون ال��ن��س��اء 

م����وج����ودات ف��ع��ل��ي��ًا 
كن  ما أ ف��ي  حقيقيًا  و
صنع القرار وفي األماكن 

عادل  بشكل  لقيادية  ا
بما يتناسب م��ع وج��ود 
المرأة في المجتمع.. نحن 

نريد تمثياًل قويًا ومؤثرًا 
خاصة ف��ي ه��ذه المرحلة 
االنتقالية الن فيها صياغة 

مستقبل اليمن، هناك عدة 
لجان شكلت وستشكل اخرى 
المشكلة  اللجان  وم��ن تلك 

ي���ك���ن اللجنة االم��ن��ي��ة.. ل��م��اذا لم 
للعنصر النسائي وجود فيها وهذا مؤشر 
سلبي وغير مطمئن بمستقبل مشاركة 
المرأة.. نحن من خالل المؤتمر سنقول 
نريد تكتاًل قويًا للمرأة وصوتًا موحدًا 
بحيث تنتزع حقوقها ويجب ان نشترك 

جميعًا في بناء الوطن دون اقصاء أحد.
حقوق وتطلعات

۹ ونختتم مع االخت آمال الدبعي - قاٍض 
في المحكمة العمالية - ورئيس مركز 
تنمية المرأة والتي ت��رى: ان تطلعات 
المرأة ليست وليدة الساعة ودائمًا لديها 
مشاركات ايجابية وقدرة وكفاءة وبالتالي 
فهي تريد حقوقها وتريد حقًا فاعاًل وليس 
مجرد شعارات أو هتافات وعليها ان تأخذ 
حقها بنفسها وهذا ما سنقوله ونرتب له 
من خالل المؤتمر الوطني للمرأة هذا 

العام.

> تحت شعار )معًا في المسار.. معًا في صنع القرار( تعقد نساء اليمن مؤتمرًا وطنيًا يبدأ اليوم ويستمر لمد  
يومين  ويهدف الى توحيد رؤية النساء لمستقبل اليمن وتجسيد ذلك في اطار مطالب واحتياجات ذات أولوية، 
وكذا ايجاد ارضية دستورية وقانونية لحقوق ومطالب النساء وضمان دخولهن الى مؤتمر الحوار الوطني والقضاء 

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.. 
حول أهمية المؤتمر ومدى ضرورة تواجد الصفوف النسوية خالل الفترة القادمة والخروج برؤيا واحدة لتحقيق 

الشراكة الفاعلة تحدثت عدد من الشخصيات النسوية وهذه هي الحصيلة :
  استطالع/ هناء الوجيه

في عيد األم:

أمهات يتساءلن: مَنْ قتل أبناءنا في جمعة 18 مارس؟
۹ وها قد مر عام من الحزن والعيش مع الذكريات 
المؤلمة ألمهات وأسر شهداء وجرحى تلك الحادثة 
التي هزت الرأي العام اليمني والعربي والدولي والتي 
وصفها البعض بأنها جريمة بشعة خُطط لها من قبل 
أطراف تسعى لتحقيق أهداف ضيقة وقد تم توظيف 
ذلك سياسيًا وإعالميًا ألغراض يقف وراءها من خططوا 

واستفادوا من ارتكابها..
توضيح الغموض

اليوم وفي ذكرى مرور عام على تلك الحادثة األليمة 
تطالب أمهات الشهداء والرأي العام عمومًا بإعادة فتح 
التحقيق من جديد.. تقول األخت رجاء شرف- أم ألحد 
جرحى ذلك اليوم: ليس من السهل أن تُفجع في قريب 
أو صديق فما بالكم بأم تفقد فلذة كبدها في زهرة 
شبابه دون ذنب يُذكر وبغدر رصاص وُجّه نحو من 
ال يحملون السالح، أنا أعرف عددًا من أمهات الشهداء 
وأشعر أنه لن يخفف عنهن شيئًا إاّل توضيح الغموض 
وكشف الحقائق وتقديم المخططين والمنفذين 
والمستفيدين أيًا كانت اشخاصهم أو من يقف وراءهم 
إلى العدالة، لعل ذلك هو العزاء الوحيد الذي قد يخفف 

وجع أم مكلومة..

أهداف رخيصة
وترى األخت فردوس المرتضى- صديقة لزوجة أحد 
الشهداء- أن تلك الجريمة النكراء في ال�18 من مارس 
2011م والتي ذهب ضحيتها من أبناء اليمن ما بين 
قتيل وجريح قد هزت مشاعر أبناء الوطن رجااًل ونساًء 
وهزت مشاعر المجتمع العربي والدولي، فمن المؤسف 
أن يدفع الشباب ثمن المصالح واألهداف السياسية 
الضيقة، ولكن التاريخ لن يغفر لمن كان وراء ذلك، 
واأليام البد أن تكشف عن الجناة الحقيقيين ومن يقف 

وراءهم، ومهما كانت األسباب واألهداف فهي رخيصة 
أمام دماء سُفكت دون ذنب، وحين تُكشف الحقائق 

لن يُغفر للجناة ما اقترفوه.
أمهات شهداء

وتواسي األخت أمة السالم الكحالني- أحد ساكنات 
حي الجامعة- أمهات الشهداء في ذكرى مرور عام 
على تلك األحداث األليمة قائلًة: اليمكن أن ننسى 
ذلك اليوم ونحن بالتحديد سكان ذلك الحي الذي 
كان مسرحًا لوقائع تلك المأساة، ونقول لهن يكفيكن 

فخرًا أنكن أمهات لشهداء شباب ُقتلوا دون ذنب، أما من 
ارتكب وخطط ووظف تلك المجزرة لتحقيق األهداف 
الرخيصة فسوف ينال جزاءه من اهلل وسوف تكشف 

األوراق وتظهر الحقائق وينالوا عقابهم الدنيوي.
أبشع الجرائم

ونختتم مع األخت اسماء العريفي- والتي فقدت 
زوج اختها- قائلة: شقيقتي في هذا العام وفي ذكرى 
االحتفال بيوم األم سوف يحتفل بها أبناؤها وقد 
اصبحت لهم األم واألب ألن تاريخ ال�18 من مارس 
2011م كان تاريخ حرمانهم من والدهم فأي قهر 
أشد من أن يحرم األبناء أباهم دون ذنب يُذكر، إن 
ما حدث في ذلك اليوم هو بكل المقاييس من أبشع 
الجرائم.. ومهما ُأحيطت تلك الجريمة بالغموض 
والمالبسات وأخذت بُعدًا في التوظيف السياسي 
واإلعالمي لتخدم مصالح أطرافًا، سوف تكشف األيام 
عن الجناة، وأعتقد أن أهم مطلب ألولياء الدم من 
أسر الشهداء هو فتح باب التحقيق مجددًا بمشاركة 
أطراف محايدة عربية ودولية لتظهر الحقائق جلية 
حول ما حدث في جمعة ال�18 من مارس التي يصعب 

على الذاكرة نسيانها.

شهر مارس الذي تتعدد فيه المحافل واالحتفاالت المرتبطة بمناسبات تخص المرأة،  
من ذلك االحتفال بذكرى يوم األم هذه الذكرى التي مرت بكثير من األلم على أمهات 
ونساء اليمن في العام الماضي 2011م، ألم ودمع وإحساس ال يمكن أن يعرفه إاّل قلب أم 

أو من فقد أعز الناس إلى قلبه..
في العام الماضي وقبل حلول يوم الـ21 من مارس مر على تاريخ اليمن يوم مظلم قاٍس 
حصد معه من أبناء الوطن أكثر من 42 شهيدًا وأكثر من 600 جريح كان ذلك في جمعة 
الـ18 من مارس 2011م يوم ُفجعت فيه األمهات ببحٍر من الدماء وجريمة من أبشع جرائم 

لقاء/ المحررةاإلنسانية..


